
Dugnad uke 35 
 
Møte i dugnad komiteen 
Oppmøte:  

 Navn Mobil Epost 

X Toralf Pedersen 48169970 toralf_pedersen@hotmail.com 

X Ruben Lindgren 93664650 Ruben.lindgren@gmail.com 

X Finn Jarle Sørli 93036216 fjsorli@gmail.com 

X Stig Bertil Sivertsvik 45471889 stig.sivertsvik@gmail.com 

X Eric Øien 41762905 eric@vhmn.no 

 
Møtedato: 29/08/21 KL: 1800 
 
Kort status på uken som har vært:  
 
Onsdag:  
Dugnad: Gravde grøfter til overvann og til data-rør.  
50m banen ble ferdig med data og el-rør i bakken, klar til å fylle opp med masse. 
Godt oppmøte. 13-16personer.  
 
Fredag: 
Entreprenør har bare fylt 1,5 lass med masse, Toralf kontakter MT om at all massen må være klart til 
tirsdag. 
Det var planlagt større dugnad lørdag og søndag for å planere ut massen, denne blir flyttet til neste 
uke.  
 
Lørdag og Søndag: 
2 personer har lagt rør i bakken, festet rørene på vegg. Alle rør som skal i bakken er nå lagt, klar til å 
fylle på masse i begge hallene.  
2-4 personer har bygget kasse på taket til ventilasjon og varmepumper. Dette skal bli ferdig ila. 
Søndag kveld.  
 
 

 
Vi er inne i en hektisk og kritisk uke hvor mye skal og bør gjøres.  
Vi håper alle som har muligheten for å delta på dugnad kommer når det er satt opp, det vil være 
oppgaver for alle som har mulighet til å stille opp. 
Har man noen spørsmål så er det bare å kontakte ansvarlig person.   
 
Det er nå tak over bygget, men det kan hende det drypper ned noen plasser hvis det regner.  
Støvler/vernesko er anbefalt.  
Klubben har hansker og verneutstyr (vernebriller etc).  
PS: Ta med drikke/vann 
 
 
 
  



Dugnader kommende uke:  
 
Tirsdag:  

Oppstart kl: 17:00 Avsluttes (ca): 21:00 

Tiltak  Planere ut 50m banen.  

Hva som skal gjøres:  1) Planere ut og gjøre ferdig 50m banen.  
2) Prøve å få inn isolasjonen inn på 50m banen.  

Avhengig av fullført tiltak 
/annet før oppstart? (Vær) 

Halle fyller inn all masse som skal planeres ut, dette må de gjøre 
innen kl 17.00 Tirsdag.  

Kreves kompetanse? Nei 

Kreves privat utstyr? Jern rive og godt humør. (PS: ta med drikke/Vann) 

Påmelding? Nei 

Ansvarlig Stig Bertil Telefonnr: 45471889 

Annen info:   

 
Onsdag:  

Oppstart kl: 17:00 Avsluttes (ca): 21:00 

Tiltak  Planere ut 50m og legge isolasjon 

Hva som skal gjøres:  1) Planere ut og gjøre ferdig 50m banen. 
2) Isolere 50m banen. 

Avhengig av fullført tiltak 
/annet før oppstart? (Vær) 

Nei 

Kreves kompetanse? Nei 

Kreves privat utstyr? Jern rive og godt humør. (PS: ta med drikke/Vann) 

Påmelding? Nei 

Ansvarlig Eric Telefonnr: 41762905 

Annen info:   

 
Torsdag:  

Oppstart kl: 17:00 Avsluttes (ca): 21:00 

Tiltak  Planere ut 50m og legge isolasjon 

Hva som skal gjøres:  1) (Planere ut og gjøre ferdig 50m banen.) 
2) Planere ut 25m banen 
3) Isolere 50m banen. 
4) Legging av Radon 

Avhengig av fullført tiltak 
/annet før oppstart? (Vær) 

Nei 

Kreves kompetanse? Nei 

Kreves privat utstyr? Jern rive og godt humør. (PS: ta med drikke/Vann) 

Påmelding? Nei 

Ansvarlig Eric Telefonnr: 41762905 

Annen info:   

 
 
  



 

Lørdag 

Oppstart kl: 09:00 Avsluttes (ca): 15:00 

Tiltak  Isolere 25m 

Hva som skal gjøres:  1) Planere ut 25m banen 
2) Isolere 25m banen 
3) Bære inn armering 

Avhengig av fullført tiltak 
/annet før oppstart? (Vær) 

Nei 

Kreves kompetanse? Nei 

Kreves privat utstyr? Jern rive og godt humør. (PS: ta med drikke/Vann) 

Påmelding? Nei 

Ansvarlig Stig Bertil Telefonnr: 45471889 

Annen info:   

 
Søndag:   

Oppstart kl: 09:00 Avsluttes (ca): 15:00 

Tiltak  Isolere 25m 

Hva som skal gjøres:  Isolering av 25m banen.  

Avhengig av fullført tiltak 
/annet før oppstart? (Vær) 

Nei 

Kreves kompetanse? Nei 

Kreves privat utstyr? Jern rive og godt humør. (PS: ta med drikke/Vann) 

Påmelding? Nei 

Ansvarlig Eric Telefonnr: 41762905 

Annen info:   

 


